
 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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 مرصد السكن والعق ار
 

 

 
 خاصة بالمساكن واألسرالمؤشرات الأهم 

 
 2014 2004 1994 1984 1975 1966 المـــؤشرات

 (1) عدد المساكن )باآلالف(
875,0 1.021,8 1.313,1 1.868,5 2.500,8 3.289,903 

 % 2,91 % 2,95  %3,6 % 2,8 % 1,7 نسبـــة التطــّور السنـوي

 78,9 63,07 55,7 32,44 16,31 معدل السنـوي لعدد المساكن

 2.342,200 1726 1211.3 725.8   وســط حضــري -     

 947,7 774.8 657.2 587.3   وســط غير حضـري -     

 71,1% %69 %64,8 %55,3   نسبة المساكن في الوسط الحضري

       (2)نوع المساكن  

 %25,7 % 54,1 % 63,6 % 71 62.2 %56 دار عربي, حوش، برج

 %38,5      مسكن أو طابق لمسكن فردي متالصق

 %34 % 45,1 % 33,7 % 20,2 % 14,1 - شقـة( -نسبــة المساكن الحديثــة )فيال

 %26,8 37,6 % 27,8 % 14,7   فيال, طابق فيال،  

 %7,3 % 7,5 % 5,9 % 5,5   شقة

 %0,4 % 0,8 % 2,7 % 8,8 %23.7 %44 مساكن متواضعة 

(Studio) 1,3      وحدة سكنية متفّرّعة% 

       صفة اإلشغال

%13.3 144,928   المساكن الشاغرة

275,158 

13.9% 

347,700 

17,7% 

582,312 

 %85.3 1168,200   المساكن المشغولة

1594,900 

84.6%

2115,400 

82,3% 

2707,59 

  %3,9 %5,51 %5,98 %6,01 - عدد األفراد بالمسكن المشغــولمعدل 

       لربط  بالشبكاتا

 % 39,5 % 29,9 % 23,2 - نسبة المساكن المرتبطة بشبكة التطهير

701.3 

53,4 % 

1299 

58,2% 

1916 

 %78 %75,4 %59,8 %51.5   وســط حضــري -     

 %9,2 %4.8 %1.8    وسط غير حضري  -

 السك ان ) باآلالف(عدد  
4.533,3 5.588,2 6.966,2 8.785,4 9.910,9 10.982,754 

 %  1,2 1,21% 2,35% 2,48% 2,35% نسبــة التطــور السنــوي

 107,19 112,55 181,92 153,11 117,21 تطور السنـوي لعدد السكان

 6.429 5.361 3.685 2.655 1.819 وســط حضــري -

)65% ) 

7.437,671 

67,8% 

 %1,6 % 1,83 % 3,82 % 3,69 %4,29 نسبـــة التطــّور السنـوي

 3.545,083 3.481 3.423 3.280 2.932 2.714   وســط غير حضـري -

32,2% 

 %0,2 %0,16 %0,42 % 1,27 % 0,86 نسبـــة التطــّور السنـوي

 2.712,976 2.185,8 1.704,8 1.273,0 1.016,1 873,9 )باآلالف(ع  دد األس   ر  

 %2,41 % 2,52 % 3,0 % 2,6 % 1,7 نسبــة التطــور السنــوي

 70,1     وســط حضــري -

 29,9     وســط غير حضري -

 52,7 48,1 43,18 28,54 15,8 تطور السنـوي لعدد األسر

 4,05 4,53 5,15 5,47 5,50 5,19 تطور عدد األفراد باألسرة الواحدة

       صفة اإلشغال

 %77.8 % 77,4 % 78,3 % 78,9 % 73,9 % 70,8 نسبة األسر التي تمتــلك المسكن الذي تقطنه

 %5.0 %6,1 7,8% %8,5   نسبة مساكن على وجه الفضل

 %17.2 % 16,3 % 13,9 % 12,6 % 13,7 % 15,3 نسبة األسر المتسـّوغـة
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 2014 2004 1994 1984 1975 1966 المـــؤشرات

       

 %88,1 % ,483 % 69,1 % 49,4 % 29,5 % 14,9 نسبة األسر المزّودة بالماء الصالح للشراب

  97,7% % 93,2 % 81,7 % 54,8 % 35,2 وســط حضــري -

  43 % % 23,9 % 10,8 % 3,1 % 1,8 وســط غير حضري -

 %99,8 % 98,9 % 85,9 % 63,4 % 37,7 % 24,0 نسبة األسر المزودة بالتيــار لكهربــائي

  100% % 98,2 % 91,3 % 69,5 % 53,8 وســط حضــري -

  - % 63,7 % 29,3 % 4,6 % 4,6 وســط غير حضـري -
 

 

 2004 2014 

عدد المساكن حسب 

 المساحة

 نسبة التوزع عدد المساكن

% 

 نسبة التوزع عدد المساكن

% 

 %41.8 %8.5 279.64 56.4 %16,3 395,1 ²م  50اقل من 

 %33.3 1095.53 %40,1 971,7  ²م  99و  ²م  50بين 

 %58.2 %42 1381.75 43.6 %31,8 771,4 ²م  149و  ²م  100بين 

 %16.2 532.96 11,8 285,9 فما فوق  ²م  150بين 

 -  - 76,7 غير مصرح

 %100 3289,903 %100 2500,8 المجموع
 

 

 

 2004 2014 

   % نسبة التوزع عدد المساكن   %نسبة التوزع   عدد المساكن عدد الغرف 

 %4.3 141.46 6.9 172.6 غرفة واحدة

 %95.7 %67.3 2214.1 93.1 63,5 1588 غرف 3غرفتان و

 %28.4 934.33 29,6 740.2 غرف و ما فوق 4

 -  - - غير مصرح

 %100 3289,903 %100 2500,8 المجموع

 


